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Abstract 
 
Flera forskare och debattörer menar att det är genom användning av reflektion, som lärare 
kan bli professionella i meningen självständiga kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. 
 
Vårt syfte är att undersöka om reflektion tillsammans med kollegor kan användas för 
utveckling av den vardagliga verksamheten och den egna yrkesrollen. Utifrån 
litteraturstudierna kring reflektion och vårt syfte ställer vi följande frågeställning: Kan 
reflektion vara ett gemensamt verktyg för lärande och utveckling? 
 
För att finna svar på våra frågor till problemområdet använde vi oss av aktionsforskning som 
metod och introducerade ett gemensamt reflektionsverktyg för arbetslaget som ingår i 
studien. Detta verktyg är didaktisk analys. 
 
Av resultatet från den empiriska studien, som bygger på observationer av arbetslagets 
gemensamma reflektionstillfällen, framkommer det att om reflektion ska kunna bli ett 
gemensamt verktyg för lärande och utveckling beror det på det sociala klimatet, gruppens 
sammansättning, individens kunskaper och tillgång till verktyg. 
Detta resultat får ej ges generell betydelse utan får tolkas som ett resultat från just denna 
tidpunkt och detta sammanhang. 
 
Ämnesord:     Reflektion, teori - praktik, lärande, kompetens, didaktisk analys. 
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1. Inledning 
Läroplanen bygger på en kunskapssyn där barnet är medskapare av sin egen kunskap. Detta 

kräver att pedagogen intar en reflekterande hållning till den egna rollen och till barns 

läroprocesser. Det är nödvändigt att i en pedagogisk verksamhet ständigt problematisera, 

reflektera kring och levandegöra olika begrepp och former för kunskap och lärande 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Tidigare hörde barnomsorgen till socialtjänsten inom 

socialdepartementet. Sedan 1998 är skolverket tillsynsmyndighet för förskolan och ingår nu 

som en del av undervisnings- och utbildningssektorn inom utbildningsdepartementet. Det 

pedagogiska programmet ersattes av en läroplan för förskolan. Denna stämmer till sin struktur 

väl överens med övriga läroplaner inom skolväsendet. Avsikten är att samtliga läroplaner 

skall länkas samman utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I samband 

med att förskolan fick en läroplan, har det blivit tydligt att det krävs högre pedagogisk 

kompetens för att uppfylla läroplanens mål. För att målen ska uppfyllas krävs det att 

förskolans personal är utbildad och ges möjlighet till kompetensutveckling för att ett 

professionellt arbete ska kunna utföras (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Sölvesborgs kommun har få högskoleutbildade pedagoger i förskoleverksamheten, övrig 

personal är barnskötare. Genom den nya skolplanen för förskola och skola ansåg kommunen 

att det behövdes kompetensutveckling samtidigt som man ville bevara den stora erfarenhet 

som fanns hos kommunens barnskötare. Vi var två av dem med lång erfarenhet som erbjöds 

kompetensutveckling i form av högskolestudier på lärarutbildningen i Kristianstad. Nu i 

slutskedet av utbildningen funderar vi på om kompetensen kommer att stanna hos oss som 

enskilda individer eller blir det en kompetensutveckling för arbetslaget och verksamhetens 

kvalitet höjs. I kurslitteraturen har reflektionens betydelse lyfts fram, även i styrdokumenten 

förutsätts att pedagogen ska vara en reflekterande praktiker som tillsammans med kollegor 

skapar utrymme för en kontinuerlig och kritisk diskussion (Utbildningsdepartementet, 1998). 

Detta har vi funnit extra intressant och vi tror att ett reflekterande arbetssätt där teori och 

praktik kopplas samman kan utveckla hela arbetslaget och verksamheten. Genom reflektion 

kan pedagoger utveckla och fördjupa yrkeskunskaper, yrkesspråket, uppdatera och utveckla 

kompetensen. För att kunna utmana, nyansera eller vidga sina egna föreställningar om 

undervisning hävdar Sträng och Dimenäs (2000) att läraren behöver få del av andra lärares 

erfarenheter och elevers erfarande av undervisningen. Lindö (1996) anser att den kollegiala 

dialogen kan vara ett verktyg för att fördjupa kunskapen om den egna undervisningen och för 
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att utveckling ska ske. Genom att pedagogerna ständigt stimuleras till reflektion över den 

egna praktiken i dialog med andra kan handlingsmönster och ställningstagande omprövas av 

såväl individ och skola som helhet. På detta sätt kan den kollegiala dialogen utvecklas till en 

professionell dialog om man öppnar sitt sinne och sin klassrumsdörr. För att detta ska ske 

krävs det att samtalet utgår från något som parterna har reflekterat över i förväg och att alla 

deltar som jämlikar där alla kommer till tals. Om någon agerar expert kan det lätt leda till en 

monolog istället. Lindö menar att frågor kring undervisningens innehåll och dess utformning 

kan vara mycket värdeladdade. Den kollegiala dialogen kan lyfta fram konflikter och 

motsättningar, det är då viktigt att reda upp dem genom att öppet diskutera dem. 

1.1 Bakgrund 
Reflektion har de senaste åren blivit ett ”modeord” och ett centralt begrepp i pedagogiska 

diskussioner, däremot är det ofta oklarheter om vad begreppet står för (Egidius, 2002). För att 

belysa varför vi tycker att reflektion är så viktigt inom läraryrket vill vi börja med att titta på 

samhällets mål och läroplanens intentioner. Samhället har förändrats och ställer andra krav på 

individen, varpå nya pedagogiska idéer växer fram som svar på de förändrade behoven. Idag 

pratas det om det livslånga lärandet. Lärandet är en process som sker i möten med andra 

människor och omgivningen (Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000; Utbildningsdepartementet, 

1998). Det är genom möten med andras uppfattningar och föreställningar som vi alla kan 

vidga våra perspektiv och öka vår förståelse. Runt om i Europa bedrivs olika projekt där man 

talar om framtidens skola och om vilka förmågor det är viktigt att utveckla för att kunna leva 

ett bra liv idag och i framtidens samhälle. Flera av dessa projekt betonar vikten av ett livslångt 

lärande och en utveckling av olika kompetenser som t.ex. samarbetsförmåga, ansvarstagande, 

kommunikativ förmåga, flexibilitet, en reflekterande attityd och kritiskt tänkande. Vilket ses 

som nödvändiga förutsättningar för ett bra liv, liksom för samhällets fortbestånd och 

utveckling (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). En liknande utveckling ser vi 

inom det svenska utbildningssystemet. I de nya läroplanerna betonas de grundläggande 

demokratiska värdena och att lärande skall grunda sig på samspel. I slutbetänkandet till en ny 

lärarutbildning, ”Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan och utveckling” (SOU, 

1999:63) poängteras samarbete mellan lärare med olika kompetenser och inriktningar.  

 

Då vår värld blir mer och mer föränderlig och svår att förutsäga måste man ta reda på vad 

lärarnas professionella objekt är. Hur kan lärarna och skolan medverka till elevernas och 

samhällets kunskapsutveckling? Utvecklingen av elevernas förhållningssätt, förmåga att se, 
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erfara och förstå och hantera världen på ett ändamålsenligt sätt är ett måste. Morgondagens 

lärare måste veta vad det innebär att lära sig olika saker och även hur människor som 

respekterar varandra formas (Carlgren & Marton, 2000). Flera forskare och debattörer menar 

att det är genom användning av reflektion, som lärare kan bli professionella i meningen 

självständiga kunskapsbildare inom sitt yrkesområde (Brusling & Strömqvist, 1996). 

1.2 Syfte och problemformulering 
I regeringens proposition (Utbildningsdepartementet, 1997/98:94) diskuteras en ny lärarroll, 

och man menar att dagens lärare måste ha en större teoretisk kompetens. Vikten av att kunna 

argumentera, analysera och reflektera ensam och tillsammans med andra lyfts fram. Likaså att 

skolan måste vara en lärande organisation även för lärare, där utrymme finns för reflektion 

och värdering av läroprocesserna. Den nya lärarrollen kräver en vidgad didaktisk kompetens. 

Läraren måste utveckla sin skicklighet att problematisera undervisningen och utvärdera och 

ompröva sin verksamhet. Alexandersson (1996) menar att reflektion kan vara ett verktyg för 

lärare att bättre förstå, förklara och förändra den egna undervisningen. Konsten att lära alla 

allt är då man inser att det inte med en metod går att lära alla allt (Marton & Booth, 2000). 

Med tanke på dessa påstående borde reflektion vara ett måste för att kunna följa skollagen 

som säger att vi ska utgå från varje barn. 

 

Vårt syfte är att undersöka om reflektion tillsammans med kollegor kan användas för 

utveckling av den vardagliga verksamheten och den egna yrkesrollen. 

1.3 Arbetes uppläggning och genomförande 
Studien kommer att ha följande upplägg: I litteraturgenomgången kommer vi att presentera 

forskning om reflektion och dess betydelse. Vi beskriver därefter i metoddelen hur vi använt 

oss av aktionsforskning och redogör för genomförandet. I resultatdelen redovisar vi det 

empiriska materialet, analyser av observerade reflektionstillfällen. Den avslutande delen 

innehåller en sammanfattande diskussion där vi diskuterar våra slutsatser utifrån refererad 

litteratur, våra resultat och egna reflektioner. Vi kommer att använda oss av både förskola och 

skola då vi beskriver de olika verksamheterna. Även då olika yrkeskategorier inom förskola 

och skola nämns avser vi samtliga pedagoger. 



 8

2. Litteraturgenomgång 
I vår litteraturgenomgång presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  

2.1 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
Utifrån Vygotskijs syn på lärande är verktyg ett viktigt centralt begrepp. Verktyg är kognitiva 

eller fysiska redskap skapade av människor för att underlätta tankar eller handlingar 

(Vygotskij, 2001). Exempel på verktyg är materiella ting - eller artefakter - såsom datorer och 

skriftspråket eller mera kognitiva verktyg som sätt att tänka, strukturera sin omvärld eller 

metoder för att genomföra någonting. Det som utmärker verktygen är att de bär med sig 

kulturella och historiska särarter från det att de skapats och utvecklats av människan. Detta 

innebär att individers handlingar och tänkande såväl underlättas som begränsas av verktyg. 

Verktygen utgör resurser i struktureringen av handling och tänkande. Olika språkliga 

benämningar utgör redskap för att beskriva, tolka och kommunicera olika situationer eller 

budskap (Säljö, 2000). Människan skaffar sig verktyg för att kunna påverka sig själva på ett 

kompetent sätt. Att kunna styra sig själv är med andra ord viktigt för individen. En lösning för 

ett effektivt lärande är att bli medveten om sina kognitiva verktyg. När man blir medveten om 

sina kognitiva verktyg så kan man också ta kontroll över dem och styra sig själv. Det är då 

lärandet aktivt utvecklas enligt Vygotskij (2001). 

2.2 Reflektion 
Reflektion har blivit ett centralt begrepp inom pedagogiken. Det kan finnas olika förklaringar 

kring det stora intresset som uppstått för reflektion, dialog och samtal. En möjlighet beskrivs 

som en reaktion mot behaviorismen då fokus inom psykologi och pedagogik flyttades från 

yttre beteende till inre tankar och reflektioner om vår egen verklighet. En annan förklaring till 

intresset kan vara reaktionen mot senare delen av 1900- talets toppstyrning från skolverk och 

pedagogiska institutioner (Egidius, 2002). Reflektion tycks vara på allas läppar och detta har 

skapat den paradoxala situationen att reflektion används på ett oreflekterat sätt (Bengtsson, 

1996). Däremot är det ofta oklarheter om vad begreppet står för. Reflektion kommer från det 

latinska ordet reflektere där re betyder tillbaka och flectere betyder vända, åter, rikta. Ordets 

ursprung är en beskrivning av reflektionen dvs. ljuset från en spegelbild. Metaforiskt förklaras 

detta med mänskliga termer att våra ögon ser spegelbilden och då tänker vi en gång till om 

vad som ses, för att sedan granskas eller bedömas (Egidius, 2002). Bengtsson (1996) menar 

att tanken på att se sin spegelbild är otillräcklig och ointressant för att fånga den relation som 
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föreligger. Reflektion kan dock användas metaforiskt i mänskliga sammanhang för 

självreflektion: 

• Människan speglas inte passivt. 

• Det behövs ingen spegel. Människan vänder sig mot sig själv upptäcker sig själv i 

reflektionen. 

• Det som återspeglas är inte bara fysiskt. Människan upptäcker sig själv som person, 

sin psykiska, andliga verksamhet och sin existentiella tillvaro. 

Reflektion blir här ett redskap för distansering, människan får distans till sina aktiviteter och 

får på så sätt syn på sig själv d.v.s. reflektion som självreflektion. 

 

Ordet reflektion har också en annan betydelse i mänskliga sammanhang då det gäller 

intellektuella aktiviteter så som begrundan, tänkande och funderande. Reflektion som 

tänkande används i betydelse av att en företeelse görs till föremål för ingående eftertanke, där 

tanken uppehåller sig vid ett fenomen för att få en bättre och djupare förståelse av det. Här 

kan fenomenet vara den egna verksamheten eller något helt annat. Men begrundan över ett 

fenomen som inte har någon bakåtriktad referens till den som reflekterar kan inte ses som 

någon re-flektion utan mer som en begrundan eller ett tänkande. Med hjälp av reflektion kan 

läraren införa distans till sig själv och sina handlingar och därigenom få syn på sig själv. 

Genom självreflektion kan läraren tala om på vilket sätt han eller hon är kompetent, eventuellt 

höja sin kompetens, läraren kan bestämma över sitt sätt att undervisa och lära att lära 

(Bengtsson, 1996). 

2.2.1 Reflektion för att förstå 
Enligt Jürgen Habermas är dialog och samtal en förutsättning för att nå en 

förståelsegemenskap. Tillsammans överlägger man med varandra för att utveckla varandras 

syn på de fenomen som diskuteras, genom att argumentera och motargumentera uppstår det 

ett kommunikativt handlande (Egidus, 2002). 

 

Emsheimer (2002) beskriver reflektion som en kamp för att förstå situationer och vårt eget 

förhållande till dessa växelspel. Reflektionen handlar om att komma i kontakt med situationer 

som är oskiljaktiga från vårt tänkande. Människan tänker, begrundar, söker motiv, sina 

rationaliteter och värderingar samtidigt som hon i en situation försöker uppmärksamma denna 

med alla tillgängliga medel. Att förstå handlar om att relatera olika fenomen till varandra och 

därmed sätta dessa växelspel i förhållande till varandra. Förenklat kan det beskrivas som ett 
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pusselläggande med flera möjliga lösningar där varje pussel måste kunna brytas upp och 

ersättas eller förenas med ett annat. I reflektionsbegreppet ligger även en tanke om att något 

tillförs till materialet som inte fanns förut. Ses reflektion som en process där vi försöker förstå 

något som undras över så karakteriseras denna av uppmärksamhet och perception av 

skeenden. Det leder till att på olika sätt koppla ihop förståelse av skeenden. Om man jämför 

reflektion med att lägga pussel finns det en avgörande skillnad. Nämligen den att de flesta 

pussel bara har en riktig lösning medan de situationer i livet vi reflekterar över har många 

tänkbara lösningar, framför allt är det önskvärt att finna mer än ett sätt att sammanställa 

materialet. Kontenta av pusselmetaforen är att om något ska kallas för reflektion måste det 

finnas fler delar än en att reflektera kring, dvs. en process där vi pendlar mellan handling, 

iakttagelse och tankar på olika nivåer och relaterar dessa till varandra. Det är i relaterandet 

pusslet läggs. Det handlar inte bara om att sätta samman utan även om att bryta isär 

pusselbitar. Det som först kan ses som sammanhängande kanske inte är så (Emsheimer, 

2002). 

2.2.2 Den reflekterande praktikern 
Kunskap om handling finns i handlandet, inte i någon bakomliggande teori. Kunskap i 

handling kan tränas och läras in men inte läras ut i teori. Relationen mellan teorier och den 

praktiska verkligheten måste problematiseras, vilket kan ske genom att reflektera över sin 

egen praktik. Först då den professionelle praktikerns kunskaper tydliggörs av praktikern själv 

kan den utvecklas. Praktikerns kunskap visar sig i unika och komplexa situationer, vilka 

sällan stämmer med allmängiltiga vetenskapliga teorier och modeller. Den professionelle 

praktikerns kunskap uppstår då de egna handlingarna görs till föremål för reflektion när 

handlingarna äger rum ”reflection in action” eller då reflektionen sker efter handlingen 

”reflection on action”. Man reflekterar över de insikter som upptäcks, kritiserar och 

rekonstruerar i fortsatta handlingar. Denna process av reflektion är central för professionell 

praktik. Den kunniga praktikern har tillgång till en mängd handlingar och erfarenheter från 

verksamheten och har ofta tillgång till teori som kommer in först efter problemformulering. 

Den kunnige praktikern ser varje situation som unik. Lärare måste vara reflekterande 

praktiker för att kunna hantera de situationer de möter på ett bra sätt och inte förlita sig till 

gamla lösningar utan kunna finna nya lösningar på problem (Schön, 1983; 1987).  

2.2.3 Reflektionens betydelse i verksamheten 
Att pedagoger är medvetna om reflektionens betydelse visar undersökningen Möte för lärande 

(Johansson, 2003). Pedagogerna i undersökningen uttrycker ett behov av att samtala om sin 
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verksamhet vilket de också gör. Det tycks vara en minoritet av arbetslagen som studera sin 

verksamhet mot bakgrund av nyare forskning, sin egen kunskapssyn och i förhållande till 

barns lärande. Många av pedagogerna tyckte sig inte ha redskap att analysera sitt arbete 

(Johansson, 2003). Att det saknas analytiska redskap för att tillgodogöra sig erfarenheter 

försvårar utveckling och förändring (Gotvassli, 2002). Ofta utvärderas verksamheten. Det är 

då i första hand mot det man föresatt sig att genomföra, hur det har utförts och hur det 

mottogs av barnen, snarare än mot mål och huruvida de vuxnas strategier leder mot dessa. 

Pedagogerna anser att det är svårt att diskutera varandras strategier eftersom det lätt kan 

uppfattas som kritik (Johansson, 2003). Reflektion är en krävande process både intellektuellt 

och känslomässigt. Som pedagog måste jag konfronteras med nya tankar och idéer. Därför 

kan det vara ett stöd att reflektera tillsammans med kollegor som det finns förtroende för 

(Handal, 1996). Det krävs tid och goda analysredskap där pedagogens egna förhållningssätt 

och attityder kan problematiseras för att betrakta verksamheten med nya ögon. Däremot fanns 

det pedagoger i Johanssons undersökning som reflekterade på ett utvecklande sätt. 

Pedagogerna ändrade sin planeringstid till reflektionstid, de bytte inte bara namn på det de 

gjorde utan gav också den tidigare planeringstiden ett annat innehåll. Istället för att ägna tiden 

åt praktiska frågor och veckoplanering ägnar de sig främst åt att reflekterar över hur 

verksamheten ser ut, vad de gör och varför. De pedagoger som flyttat fokus från utvärdering 

till någon form av kontinuerlig dokumentation får lättare syn på hur de själva förhåller sig i 

lärandesituationer, som därefter kan analyseras tillsammans med andra. Utifrån analyserna 

problematiserar de varandras agerande och kopplar till aktuell forskning. Genom att formulera 

sig om sitt eget arbete, arbetade de också aktivt med planering i all sin komplexitet. Då 

pedagogerna själva analyserar och uttrycker frågor om sin verksamhet, får frågorna också ett 

annat värde (Johansson, 2003). 

2.2.4 Vad skiljer reflektion från planering? 
Vad är det som skiljer reflektion från annat tankemässigt arbete så som planering, diskussion, 

m.m? Reflektion måste enligt Handal (1996) vara en medveten aktivitet över de förhållande 

som funderas över, detta sker oftast verbalt. Reflektionsprocesser startas ofta spontant, då 

pedagogen ställs inför ett problem eller utmaning. De kan också reflektera över det vanliga 

och problematisera över sådant de tar för givet genom att försöka ta reda på vilken ideologisk 

grund deras praxis har, genom att använda sig av en fördomsfri och kritisk undersökning. 

Detta sätt att tänka är mer krävande, då pedagogerna måste ställa sig tvivlande till en 

fungerande praxis och fundera över förgivettagande. Detta är en form av reflektion som kan 
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uppövas och användas. Reflekterad praktik är en yrkespräglad verksamhet, där utövarna 

reflekterar över sin individuella och gemensamma praxis. De gör det på ett kvalificerat sätt 

där de drar kontinuerliga konsekvenser av reflektion för fortsatt praxis. En reflekterad praktik 

är ett starkt kriterium på professionell yrkesutövning (Handal, 1996). 

2.2.5 Balansen mellan utvecklingens och produktionens logik 
Ellström (2000) skiljer mellan tre viktiga aspekter av lärande; bemästringslärande, lärande 

som utveckling av ett personligt förhållningssätt samt utvecklingsinriktat och kreativt lärande. 

Bemästringslärandet - att lär sig något utifrån givna mål i den praktiska verksamheten utan att 

nämnvärt ifrågasätta dem. Den andra aspekten: Lärande som utveckling av ett personligt 

förhållningssätt - handlar om förtrogenhetskunskap d.v.s. ”göra något till sitt eget”. Detta 

lärande påverkar individers subjektivitet och sociala eller yrkesmässiga identitet. Den tredje 

aspekten: Utvecklingsinriktade eller kreativa lärande – ett lärande som överskrider 

förgivettagandet där rutiner ifrågasätts och omprövas. Varje aspekt ses som viktig i sig men 

det är först då de tre olika aspekterna integreras som ”det goda lärandet” blir gällande. Att en 

kompetensutveckling sker i det vardagliga arbetet beskrivs genom det goda lärandet och det 

goda arbetet i integration, något Ellström påpekar oftast inte stämmer i praxis. Detta p.g.a. 

hög intensitet i arbetet som inte tillåter återskapande och utveckling av kunskaper och 

kompetens. För att kunna ge ett svar på hur man närmar sig ”det goda lärandet” vill Ellström 

särskilja utvecklingens logik och produktionens logik. 

I utvecklingens logik ligger tonvikten på: 

• tanke och reflektion 

• alternativtänkande, experiment och risktagande 

• tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandling. 

I produktionens logik läggs däremot tonvikten på: 

• effektiv handling 

• problemlösning genom tillämpning av givna regler 

• enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet. 

 

”Det goda lärandet” sker endast då det råder balans mellan dessa båda logiker. Risken är stor 

att en av dessa logiker tar överhand. De flesta verksamheter behöver ha en tonvikt på 

produktionens nödvändighet för att få saker och ting utförda inom rimlig tid. Men det är 

viktigt att utvecklingens logik inte försvinner i vardagens rutiner vilket resulterar i en icke 

utvecklande verksamhet. Då det är balans mellan de olika logikerna skapas förutsättningar att 
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tillgodose verksamhetsmålen men även att skapa ett utrymme för utvecklingsarbetet och 

lärande (Ellström, 2000). Genom att handla löses praktiska problem, medan genom att avgöra 

vad som är sant eller inte sant löses teoretiska problem. Detta innebär att praktiskt tänkande 

leder till handling och teoretiskt tänkande till tro. Genom att formalisera det praktiska 

tänkandet kan det skapas en balans mellan dessa båda och om tänkandet på så sätt synliggörs 

blir det åtkomligt för kritisk bedömning och förändring (Brusling, 1996). 

2.2.6 Uttalad kritik mot reflektionens betydelse 
Det finns en mängd olika idéer om vad reflektion är och vilka följder det får för läraryrket. 

Reflektionen förväntas att ha en upplysningsfunktion. Den ska också öka lärarnas status till att 

bli självständiga. Minst utvecklad är tanken om att göra läraren oberoende av vetenskapen, 

där läraren med hjälp av reflektion ska ge kontroll över sitt yrke. Den mest utvecklade tanken 

är däremot att läraren genom reflektion ser igenom politiska, samhälleliga och andra 

ideologiska faktorer som finns i undervisningssituationerna för att göra ett medvetet val och ta 

ansvar för sitt handlande (Bengtsson, 1996). En gemensam nämnare för kritiken mot 

reflektionens betydelse är att om utveckling ska ske genom reflektion så fodras det egna 

uttalade värderingar att relatera till (Sheridan, 2001). Det finns ett beroendeförhållande mellan 

uppfattningen om reflektion, lärarkompetens och lärarutbildning. Om det är så att 

yrkeskompetensen består i att reflektera självständigt, är det av stor vikt att lärarkandidaterna 

får grundlig träning i kritisk reflektion innan de går ut i yrkeslivet, för att inte yrkespraktiken 

och rutiner ska ta över. Om lärarkompetens antas innefatta förmågan att reflektera i handling, 

måste lärarkandidaten få god handledning i det praktiska arbetet utifrån yrkets praktiska 

problem (Bengtsson, 1996). 

2.3 Pedagogers lärande 
För att skapa en bättre miljö för reflektion och lärande behövs en frizon etableras för kritisk 

granskning och analys. I samband med planeringen av själva verksamheten är man styrd av att 

få saker att fungera vilket kan göra att de kritiska frågorna inte hinner ställas. Lärare lever 

under ett handlingstvång som försvårar både reflektion och lärande. Både på individuell 

reflektionsnivå och på organisationsnivå betonar forskningen om lärande organisationer hur 

avgörande det är att kunna distanserar sig ifrån rutinerna. Det innebär att tid måste avsättas för 

mera grundläggande diskussioner, ett utrymme som inte får intas av akuta frågor. Ett annat 

problem som belysts i forskningen är att det inte räcker med erfarenhetsbaserat lärande i 

arbetet, om man vill utveckla verksamheter. Det krävs dessutom att man tar del av teorier och 

forskning som kan vara till hjälp att observera och tolka vardagens problem. Lärare behöver 
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även fortbildning som presenterar nya forskningsperspektiv på ett sätt så att de förstår dess 

relevans för det dagliga arbetet (Madsén, 2000). För att lära räcker det inte bara med en stor 

erfarenhet, utan också vilja och möjlighet till att tänka över det som erfarits. Genom att 

reflektera, värdera och systematisera bildas underlag för lärande. Erfarenhet och reflektion ska 

sedan omsättas till praxis för att bli en utveckling av det lärda och för att kunskapen inte ska 

bli tyst. Tyst kunskap handlar om att tankar och bedömningar kommer till uttryck i handling. 

Denna kunskap är personlig och blir synlig i praxis. Tyst kunskap kan läras genom handling i 

arbetet tillsammans med andra i en praxisgemenskap, men inte intentionen bakom handlingen 

(Gotvassli, 2002). 

 

En erfaren lärare reflekterar över sitt eget sätt att undervisa. Hon är kompetent nog att 

uppfatta ett barns svårighet att lösa en uppgift men ser det inte som någon brist hos barnet, 

utan reflekterar över sin egen instruktion som leder till barnets svårighet (Schön, 1996; 

Mårdsjö, 1998). Erfarenheter är inte detsamma som kunskap eftersom vi har olika förmåga att 

ta till oss erfarenhet. Det finns de som under 25 arbetsår får 25 års erfarenhet medan andra 

erfar ett år 25 gånger (Handal, 1996; Maltén, 1995). Genom att observera och reflektera över 

handlingar som sedan ger ny erfarenhet att reflektera över skiljer man mellan erfarenheter och 

kunskaper (Gotvassli, 2002). 

2.3.1 Kunskap som process 
Mikael Alexandersson talar om reflektion som ett led i en cirkulär process. Erfarande följs av 

reflektion som i sin tur blir en brygga mellan tidigare erfarenheter och strävan efter att förstå. 

Genom att systematisera och organisera sina erfarenheter och dra slutsatser om hur 

erfarenheterna är relaterade till varandra, kan detta leda till större insikt då man förstår 

samband mellan orsak och verkan (Alexandersson, 1994). En annan välkänd modell är Kolbs 

lärcirkel som visar att lärande sker genom individens aktiva interaktion med omgivningen. 

Härigenom utvidgas, förändras och samordnas individens beteendemönster genom 

assimilation och ackommodation (Egidius, 2002). Genom assimilation läggs nya erfarenheter 

till de gamla utan att några mönster behöver ändras. Ackommodation innebär däremot att våra 

mönster behöver ändras efter den nya erfarenheten och kunskapen (Säljö, 2000). Även Clarke 

och Hollingsworth (2002) använder sig av en sammanlänkad reflektionsmodell då de 

beskriver hur lärares lärande och professionella utveckling sker, hur erfarande, reflektion, 

kunskap och handling står i relation till varandra. 
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2.3.2 Reflektions nivåer 
Zeichner hävdar att genom reflektion över dagliga handlingar i praxis, kan lärare bidra till 

eller hindra förverkligandet av ett mänskligare och rättvisare samhälle för eleverna. För att 

detta ska ske måste lärare göra etiska och politiska övervägande om och kring sin 

undervisning (Zeichner, 1996). 

 

Reflektion riktas åt olika perspektiv i samband med lärande, vilket också innebär olika nivåer 

i reflektion. Ur ett reflektionsperspektiv riktar läraren sin strävan mot en undervisningsteknisk 

sida, för att uppnå individuella mål hos enstaka elever, utan att ha problematiserat varken mål 

eller medel. Ett annat perspektiv är en mer medveten reflektion riktat mot innehåll och 

organiserade av undervisning i förhållande till mål. Detta sätt är nödvändigt att reflektera på 

för att få syn på sin praktiska teori. Läraren måste dock inse att det egna organiserandet inte är 

det enda möjliga och att elever kan uppfatta undervisningen på många olika sätt. Det är viktigt 

att ett konstruktivt kritiskt synsätt knyts till denna reflektionsaspekt för att utgången inte bara 

ska bli en bekräftelse av det läraren redan vet och känner till. Det tredje reflektionssättet styrs 

mot mer övergripande antagande och värderingar om undervisning. Denna reflektion som är 

djupare syftar till att egna bakomliggande etiska, sociala och politiska åsikter blir synliga som 

mer eller mindre styr tankar och handlingar. Den mest utvecklande formen av reflektion är då 

man reflekterar över den egna reflektionen d.v.s. metareflektionen (Sträng & Dimenäs, 2000).  

 

Vad är det jag reflekterar över och hur och varför reflekterar jag över just detta? Genom att 

ifrågasätta sina egna ståndpunkter och handlingar, granskas egna teorier i relation till de 

vetenskapliga (Alexandersson, 1996). Emsheimer (2002) hävdar att det behövs ett 

utvecklingsarbete kring lärarstudenters reflektion, om reflektionen ska leda till att tidigare 

förståelse överskrids och ny utvecklas. Han har genom forskning sett att studenterna bearbetar 

sina praktikerfarenheter på olika nivåer, 1) genom att berätta för varandra/redovisa, 2) jämföra 

erfarenheter, 3) söka en djupare förståelse kring fenomen, likheter och skillnader. Resultaten 

visar att de når till nivå ett, några går vidare till två, men endast ett fåtal till nivå tre. Det visar 

att ”praktikbearbetningen” i första hand handlar om att berätta för varandra. Studenterna söker 

främst likheter och pendlar inte mellan likheter och skillnader för att söka förståelse. Detta 

beror på att lärarutbildningen ofta saknar metoder för reflektion kring erfarenheter. Det finns 

en parallell mellan studenternas avsaknad av metoder och lärarutbildarnas. För att bidra till att 

utveckla studenternas reflektion behövs den kollektiva reflektionen bland lärarutbildarna 

utvecklas (Emsheimer, 2002). Zeichner (1996) tar avstånd från tanken att dela in reflektionen 
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i nivåer eftersom det graderar värdet på nivåerna. Han ser istället olika reflektionsområde där 

alla är viktiga och nödvändiga. 

2.4 Pedagogers utveckling 
Forskning om hur lärare tänker och handlar ska ge den enskilde läraren möjligheter att 

utveckla sin kompetens. Men detta är inte tillräckligt om man talar om en fördjupad 

professionalism och utvecklad kompetens som leder till inflytande, påverkan och förändring 

av skolan. Då krävs dessutom förmågan att förstå hur samhälleliga, politiska, historiska och 

ideologiska faktorer avtecknar sig i skolans vardag, vilket ställer krav på en ständig övning 

och tillämpning i kritisk reflektion för att förstå skolan som social, kulturell och ideologisk 

institution. Att växa som lärare handlar om att utveckla sin kompetens, den egna 

yrkeskunskapen (Alexandersson, 2000). Hur begreppet kompetens definieras får betydelse för 

hur en kompetensutveckling utformas. Ellström definierar kompetens: ”Individens potentiella 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1992, s.21). 

Uppfattas kompetens som bestämda och absoluta färdigheter hos lärare kan 

kompetensutveckling lätt resultera i omfattande kravspecifikationer. Ses däremot kompetens 

som en relation mellan lärare och arbetsuppgift blir frågor om hur grundläggande 

kunskapsprocesser kan utvecklas till att styra kompetensutvecklingens utformning viktiga. 

Kompetens är därtill alltid knuten till arbetsuppgifter, skolkulturen och till hur lärarna 

tillsammans tolkar sitt uppdrag (Alexandersson, 2000). En lärares kompetens är sammansatt 

av en rad olika kompetenser som ständigt behöver omprövas och utvecklas. Det handlar om 

att varje lärare, precis som barnen, blir aktiv i sitt eget lärande och får tillfälle och möjlighet 

att tänka och reflektera över sig själv och den egna yrkesrollen. Det är just reflektionen kring 

handlingar och känslor som anses vara av största betydelse för lärarkompetensens utveckling. 

Varje lärare är bärare av en praktisk teori om undervisningen. Denna anses ha en avgörande 

betydelse för den pedagogiska praktikens utformning. Det är först när en lärare blir medveten 

om sin praktiska teori som hon eller han kan bygga ut den och utveckla sin kompetens 

(Lauvås & Handal, 1993). 

2.4.1 Didaktisk intuition 
Reflektionsbegreppet är mycket väletablerat i pedagogisk och didaktisk forskning medan 

intuition endast ses som ett grundbegrepp eller som en delaspekt av reflektion. Johansson och 

Kroksmark (1996) menar att den didaktiska intuitionen är en källa till utveckling av den 

praktiska kunskapen. Intuition har ett typiskt drag av närvaro och säkerhet, är 

erfarenhetsgrundad och handlingsorienterad. Om det uppstår didaktiskt haveri, vilket är 
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vanligt i möten som bygger på interaktion mellan lärare – elev – innehåll – metod, kan den 

didaktiska intuitionen ge nya handlingsalternativ. I yrkesutbildningen och i praktiken lär sig 

pedagogen att hantera situationer inom en viss repertoar. När pedagogen använder sig av 

inlärda eller utprövade handlingsalternativ för att lösa det oväntade talar Johansson och 

Kroksmark om en metodorienterad didaktisk intuition. Grundar den didaktiska intuitionen sig 

däremot på tidigare reflektioner som bearbetats och analyserats talar de om ett filosofiskt 

didaktiskt intuitionsbegrepp. När den inlärda didaktiken sätts ur spel, något oväntat inträffar, 

får en annan didaktisk nivå användas för att lösa situationen. Vilken nivå bestäms av 

pedagogens didaktiska erfarenhet i teori och praxis. Författarna hänvisar till Bengtsson och 

Kroksmark som beskriver didaktikens fyra olika nivåer (Johansson & Kroksmark, 1996. 

s.88): 

 

• autodidaktisk nivå - spontan och icke erfaren 

• metodisk nivå – inlärd i tex. lärarutbildningen 

• didaktisk nivå – vetenskaplig karaktär 

• filosofisk nivå – reflekterande karaktär 

 

Pedagogens didaktiska intuition grundar sig antingen på det spontana, det skolade eller det 

reflekterade och att handlingen är följden av pedagogens samlade teoretiska och praktiska 

erfarenheter. Johansson och Kroksmark ser det som en vetenskaplig brist att forskningen 

utesluter något som är empiriskt observerbart och uppenbart i didaktiska sammanhang. De 

tycker att det är extra anmärkningsvärt eftersom de ser didaktisk intuition som en källa till 

kompetensutveckling i praxis. De menar vidare att begreppet didaktisk intuition bör genom 

forskning kunna utvecklas och tillhöra lärarutbildningen som ett professionaliserande 

undervisningsinnehåll (Johansson & Kroksmark, 1996). 

2.4.2 Teori – Praktik 
Kompetens handlar om att vara skicklig i att förhålla sig till teorier om barns lärande och 

vilka konsekvenser som följer för arbetet i vardagen. Förhållandet mellan teori och praxis är 

komplicerat, och pedagoger behöver vara kunniga i att förstå och förhålla sig till denna 

problematik (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Flera forskare är överens om att 

personalen och deras kompetens är förskolans viktigaste resurs för verksamhetens kvalitet 

(Gotvassli, 2002). I Sheridans avhandling Pedagogisk kvalitet i förskolan, en fråga om 

perspektiv beskriver hon att förutsättningar som personaltäthet, barngrupper ekonomiska och 
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materiella resurser har betydelse för den pedagogiska kvaliteten, men det avgörande är hur 

villkoren utnyttjas genom personalens kompetens och deras sätt att söka lösningar. Genom att 

personalen ökar sin kompetens och därigenom sitt sätt att tänka samt att öka sina kunskaper 

om samhällets krav, moderna teorier om barns lärande, liksom vikten av den egna 

pedagogrollen i processen går det att öka kvaliteten i dagens förskolor. Hon menar att det 

behövs en kompetensutveckling som bygger på antagandet att reflektion leder till ökad 

medvetenhet hos personalen om vad det är som händer i de pedagogiska processerna 

(Sheridan, 2001). I kompetensen ingår en stor erfarenhet, gedigen teoretisk kunskap om barns 

lärande och utveckling, en medvetenhet om egna attityder, värderingar och den egna 

förmågan. En gedigen förståelse för barn och deras värld är antagligen de bästa kännetecken 

på en professionell pedagog (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Om samarbetet mellan 

vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet utgår ifrån det behov som finns ute i 

verksamheten, har den lärarkunskap som skolvardagen behöver synlig- och medvetandegjorts. 

Lärarkompetens uppstår i samspelet mellan teori - praktik och i helhetssynen fullbordas 

lärarens styrka (Maltén, 1995). 

2.4.3 Reflektion som kompetensutveckling 
En kompetensutveckling som är utvecklande stödjer lärarnas kunskaper och deras 

reflekterande attityd och har till uppgift att hjälpa till med att sammanfatta, peka på 

motsägelser, dra slutsatser, skapa synteser och inte minst utveckla det kritiska tänkandet. 

Kompetensutveckling kräver ett dialogiskt samspel med andra kollegor. Om de politiskt 

formulerade övergripande målen ska ha genomslagskraft på skolans verksamhet måste det till 

ett fördjupat kritiskt samtal om dessa mål och hur de ska omsättas i praktiken. Genom att 

synliggöra och diskutera skilda uppfattningar om tolkningar av mål och deras praktiska 

konsekvenser kan en gemensam ”förnuftsbas” utvecklas. Kanske är det mötet mellan det 

gemensamma och det individuella som är centralt i all kompetensutveckling och lösningen för 

att finna balans mellan vår egen bildning och vårt gemensamma ansvar för att tillsammans 

utveckla den bästa tänkbara skolan. Ska den öppna och deltagande målstyrningen vinna 

legitimitet måste målen och dess innebörd förverkligas genom samtal genom sakliga 

argument kring skolans uppdrag. Annars finns det en påtagligt stor risk för att uttryck som 

reflektion, kompetensutveckling och lärarprofessionalism enbart blir retoriska begrepp 

(Alexandersson, 2000). Kroksmark menar att det är flexibla mål som bör diskuteras och även 

en ny sorts kunskapsdiskussion. I vårt kunskapsintensiva samhälle bör olikheter uppmuntras 
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och skolans uppgift blir då inte att ta alla till ett gemensamt mål utan att alla ska få utvecklas 

mot röliga, flexibla mål (Kroksmark, 2003). 

2.5 Villkor för gemensam reflektion 
Med en syn på lärande och kunskapande som ett aktivt mellanmänskligt samspel, följer 

konsekvenser för hur förskolans och skolans miljö och organisation utformas. Detta 

förutsätter sammanhang och en miljö och organisation som kan stödja elevers utforskande, 

lärande och delaktighet. Reflektion, kommunikation och handling är tänkt att fungera 

förenande i denna syn på kunskap och lärande. Möjligheterna för yrkesverksamma lärare att 

tillsammans reflektera över sitt arbete styrs och begränsas av olika ramar och kontextuella 

förhållanden. Lärares kollegiala reflektioner påverkas av ramar (Handal, 1996) och skolkoder 

(Arfwedson, 1985). Det måste finnas organisatoriska förutsättningar samt samarbete, tid och 

rum för att en utveckling av lärares kollektiva praktiska teori och reflektion ska ske och leda 

till kompetens- och verksamhetsutveckling. Ett gemensamt yrkesspråk samt möjligheter att 

diskutera utifrån gemensamma kunskaper, erfarenheter och värderingar är exempel på goda 

förutsättningar för kollegial reflektion och handling (Handal, 1996). 

 

Att stimulera till reflekterad praktik kan ske med hjälp av handledning. All reflektion måste 

vara en medveten handling och den reflekterande praktiken är en förutsättning för en 

professionell yrkesutövning (Handal, Lauvås, 1993; Bengtsson, 1996; Alexandersson, 1996). 

Handal (1996) framhåller att han i motsatts till Schön lägger stor vikt vid verbalisering 

kollegor emellan för att öka graden av medvetenhet i reflektionsprocessen. Ett arbetslag kan 

dessutom öka tillflödet av idéer i en reflektionsprocess. Det finns gemensamma villkor som är 

nödvändiga vid handledning. Detta oavsett om det gäller handledning av enskilda lärare, 

lärargrupper, handledning vid aktionsforskning eller kollegor emellan. Villkoren är enligt 

Handal tid, kompetens, struktur och kultur. 

2.5.1 Tid 
Arbetet tar all tid som finns att tillgå i lärarens vardag, den mesta tiden går åt till planering 

och genomförandet av planerna. Att få tid till reflekterande handledning i det dagliga arbetet 

upplevs som svårt. Handal hänvisar till sin egen studie som är gjord 1991 hur lärarlagets 

gemensamma tid användes till planering av undervisning och nästan ingen tid alls till att 

reflektera över det planerade och över genomförandet av den, detta på grund av 

handlingstvånget (Handal, 1996). Alexandersson (1999) framhåller också tidens betydelse för 

möjligheterna till kollegial reflektion och kunskapsutveckling. 
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2.5.2 Kompetens 
Många lärare har ingen erfarenhet av reflekterande handledning och behöver därför utveckla 

sin förståelse om och syftet med handledningen. Vid kompetensutveckling där kollegor 

handleder varandra är det särskilt viktigt att avsätta tid som dessutom ska vara schemalagd. 

Annars riskerar handledningen att blir begränsad i kvalitet och inte svarar mot syftet med 

reflektion, deltagarna blir då oengagerade och finner inte handledningen vare sig är 

stimulerande, nyttig eller krävande. En viktig kvalitet är förmågan att kunna skilja mellan 

planering och reflektion. Planeringsarbetet är mer handlinsorienterat medan reflektion i högre 

grad är inlärnings- och kunskapsorienterad med konsekvenser för handling. Förståelsen av 

detta och färdigheten att kunna nyttja det i praktiken ökar möjligheten till reflektion i 

handledningsarbetet. På liknande sätt kan handledning före undervisningens genomförande 

bidra till ökad reflektion i planeringsarbetet, den kan då också lägga fokus på bestämda 

förhållanden i genomförandet av undervisningen och bidra till en djupare ”reflection in 

action” (Handal, 1996).  

2.5.3 Struktur 
Det bör skapas strukturer för den som vill handleda genom utrymme för handledning på 

schemat, tillgång till ostörda lokaler etc. Med struktur menar Handal (1996) inte att det får bli 

fasta och formella grupper i sin sammansättning. En sådan konstlad kollegialitet blir då inte 

givande. Det behövs en flexibel gruppering och anpassning till naturliga grupper av lärare 

som vill samarbeta, där de kan avgöra när och hur handledning ska ske. Det är viktigt att 

tillrättalägga strukturella och resursmässiga betingelser för att stödja denna verksamhet, 

framförallt i början. Clement och Vandenberghe (2000) hävdar att på arbetsplatser där det 

råder balans mellan lärares individuella autonomi och det kollegiala samspelet finner man den 

bästa miljön för att lärare ska uppmuntras till samarbete. Denna balans skapar möjlighet till 

professionalitet inte bara av undervisningsaspekten utan även då det gäller den moraliska och 

samhälleliga aspekten i lärarens uppdrag.  

2.5.4 Kultur 
För att påverka reflekterad handledning är det viktigt att arbeta med skolkulturen. I de skolor 

där lärarna är handlingsinriktade och måna om att upprätthålla det ”rätta” sättet att arbeta, 

behövs det etableras en mer probleminriktad och forskande kultur. Den sociala och 

känslomässiga tryggheten lärare emellan är också ett viktigt kulturdrag som måste arbetas 

med om det inte redan finns på skolan. Det är stora skillnader i kollegial handledning mellan 

olika skolor som bedriver en sådan verksamhet. Detta är delvis beroende på olika 
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tillvägagångssätt. En del skolor har använt en systematisk kursuppläggning i att utbilda sig till 

handledare för kollegor, medan andra skolor har startat verksamheten utan någon 

inlärningsfas. Handal tror att det finns behov av extern hjälp i kompetensutvecklingen. Detta 

är något som kan ändra sig, om utvecklingen av en sådan kompetens kan ingå i 

lärarutbildningen. Om de lärarstuderande har skaffat sig en positiv upplevelse av denna 

handledningsform kommer de säkert vilja fortsätta med detta i sitt lärararbete (Handal, 1996). 

2.5.5 Utvecklad samarbetskultur 
En central fråga för Madsén (2000) har varit hur det på bästa sätt går att främja lärares 

yrkesutveckling. Han menar att det inte räcker med att bara berättar för lärare om nya 

forskningsresultat och metoder för att en utveckling av undervisningen ska ske. I en förklaring 

till varför det är svårt att förändra organisationer som förskolor och skolor stöder han sig mot 

teorin om att offentligt anställda är som ”gatubyråkrater” – de som i handling verkställer 

politiska beslut. Lärare arbetar i direkt kontakt med människor där kvalitet i arbetet bildas 

genom personliga möten. Deras arbetssituation innehåller ett flertal inbyggda svårigheter, 

t.ex. att resurserna är ständigt otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna, målen är ofta 

både vaga och motsägelsefulla, samtidigt som det saknas etablerade tekniker för att uppnå 

dem. Dessutom är det så att eleverna inte är där frivilligt. Som lärare är det därför lätt att 

känna stress och överkrav, vilket leder till att man utvecklar metoder som liknar 

”överlevnadsredskap” för att reducera kravnivån. En sådan arbetssituation kan inte ändras 

uppifrån utan leder då enbart till sämre kvalitet i verksamheten. Det är bara lärarna själva som 

kan ändra rutinerna, vilket endast sker under förutsättning att de ser fördelar med dessa 

förändringar för egen del eller för eleverna (Madsén, 2000). Mats Ekholm hävdar att det finns 

en sak som förenar de flesta skolor, oavsett hur olika de är, och det är deras stabilitet. 

Stabilitet i den meningen att de inte förändrats, vilket visar att utvecklingen har släpat efter 

trots att både styrdokument och samhället omkring har gjort det (Ekholm, 1999). Teorin om 

gatubyråkraterna förtydligar vikten av en hög grad av autonomi för professionella 

yrkesutövare. Därför måste lärarna själva vara delaktiga i och ta ansvar för uppläggningen av 

den egna kompetensutvecklingen. Om det råder samma yttre villkor, hur kan det komma sig 

att vissa individer utvecklar en mycket högre grad av expertis inom yrket än andra? Forskning 

kring detta tar utgångspunkt i att eftersom vi inte kan hantera hur mycket information som 

helst förenkla vi komplexa problem för att finna en lösning. Med tiden utvecklas rutiner som 

underlättar och skapar färdiga procedurer för att lösa problem, vilket leder till effektivare 

yrkesutövare samtidigt som det uppstår en risk för rigiditet och förstelning i rutinerna. För att 
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ständigt utveckla sin expertis krävs det att man försöker lösa problemen på en högre nivå 

genom att arbeta med en mer komplex problemtolkning. Forskning idag betonar att experters 

förmåga att lösa problem är starkt beroende av att de har mycket relevant kunskap. Den som 

utvecklar expertis på djupet försöker förstå yrkets grundläggande problem, tillexempel mötet 

mellan elevernas tänkande och undervisningsinnehållet, på ett nytt sätt. Andra yrkesutövare 

försöker passa ihop ny information med gamla föreställningar och missar då möjligheten till 

personlig utveckling (Madsén, 2000). 

 

För att utveckla yrkesexpertis måste lärare kunna omtolka yrkesproblemen och försöka möta 

dessa på en högre komplexitetsnivå, detta uppnås genom stimulans och stöd av yrkeskollegor 

som brottas med samma typ av problem. Genom att diskutera med en kollega som har en 

annan problemtolkning kan den egna synliggöras, vilken oftast tas för given. En professionell 

utveckling kräver att pedagogerna utvecklar en samarbetskultur för gemensam analys av 

yrkesproblemen. Att tvinga lärare in i arbetslag där de måste samarbeta och på så sätt utveckla 

sin professionella analysförmåga är dock ingen lösning på problemet. Bättre är att utveckla 

samarbetskultur via frivilliga grupper som gemensamt diskuterar yrkets grundläggande 

problem och som tillåts ha kvar sin individuella frihet i själva undervisningen (Madsén, 

2000). En utvecklad samarbetskultur där det finns stöd från kollegor är viktig för att man ska 

våga experimentera mera och bli benägen att se kontinuerlig utveckling som en del av yrket. 

En sådan samarbetskultur karakteriseras av spontanitet, frivillighet och oförutsägbarhet och 

kan bara utvecklas av lärarna själva som social grupp. Ett påtvingat samarbete bromsar både 

skolans och lärarnas utveckling (Hargreaves, 1998; Madsén, 2000). Vad skolledningen kan 

göra är istället att skapa goda betingelser för samarbete. Men ett fungerande arbetslag är ingen 

garanti för en professionell kompetensutveckling. En viktig lärdom från forskningen är att 

man dessutom måste organisera sig med hänsyn både till genomförande av verksamheten och 

till yrkesutövarnas behov av kompetensutveckling för att tillvarata och öka lärandet i arbetet 

(Madsén, 2000). 
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3 Problemprecisering och frågor 
Mot bakgrund av vår teoretiska utgångspunkt och vårt syfte, att undersöka om reflektion 

tillsammans med kollegor kan användas för utveckling av den vardagliga verksamheten och 

den egna yrkesrollen, söker vi svar på följande frågeställning: 

• Kan reflektion vara ett gemensamt verktyg för lärande och utveckling? 

 

4 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts för att läsaren skall förstå val av metod och 

tillvägagångssätt och på så sätt kunna bedöma de följande resultatens rimlighet. 

 

Beroende på vilket resultat man vill uppnå väljs kvalitativ eller kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden karaktäriseras bl.a. av att uppnå en bredd, skapa ett genomsnitt, finna 

gemensamma mönster eller skillnader. Den kvalitativa metoden präglas av att finna 

sammanhang och djupare beskrivning, skapa en förståelse och djup i ett område. Med en 

kvalitativ studie identifierar man ännu okända eller mindre utforskade företeelser, egenskaper 

och innebörd (Denscombe, 2000). Den kvalitativa metoden innebär att man söker en djupare 

kunskap och förståelse utifrån den frågeställning som valts och målet är att förstå och 

analysera helheten i materialet. Med utgångspunkt från syftet lämpade sig en kvalitativ metod. 

4.1 Metodval 

Vi har valt att använda aktionsforskning som metod som överensstämmer med vårt syfte, att 

studera om reflektion kan vara ett gemensamt verktyg för lärande. 

 

Aktionsforskning förekommer ofta inom områden där professionella vill använda forskning i 

syfte att utveckla och förbättra sin praktik. Denscombe (2000) beskriver fyra karaktäristiska 

drag som dominera aktionsforskningen: Praktisk inriktning, förändring, cyklisk process samt 

deltagande. Praktisk inriktning syftar på att angripa verkliga problem på arbetsplatser. 

Förändring, forskningen har till uppgift att synliggöra och ge förståelse för problem som 

uppstår i den dagliga verksamheten för att kunna förändra. Cyklisk process innebär att de 

inledande resultaten gör det möjligt att återkoppla och förändra för att sedan tillämpas och 

utvärderas som utgångspunkt för fortsatta undersökningar. Deltagande, deltagarna i 

forskningsprocessen är aktiva och uppmuntras att delta i undersökningen istället för att vara 

passiva objekt. Aktionsforskning kännetecknas av att förändringar är något positivt. En av de 
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vanligaste förändringarna vid aktionsforskning gäller den professionella självutvecklingen där 

deltagaren vill förbättra sina metoder (Denscombe, 2000). Centralt för pedagogen blir då att 

ställa frågor kring den egna praktiken, följa processen och reflektera över vad som sker i den. 

Då uppstår en relation mellan handlande och förståelsen av vad som sker (Rönnerman, 2003). 

En viktig egenskap i aktionsforskningen är att uppgiften inte är slut då projektet är slutfört 

(Bell, 2000). Läraren som forskare är en stark trend internationellt, som också börjat få 

genomslag i Sverige. Tiller (1999) reserverar begreppet forskning för vad professionella 

forskare sysslar med och använder i stället begreppet aktionslärande för lärares mera 

systematiska kunskapande om och i den egna verksamheten. Men menar att metoder från 

aktionsforskning med lätthet kan omformas för att passa praktiker i skolan. Eftersom den 

aktuella forskningen visar att det saknas verktyg för att analysera den pedagogiska 

verksamheten beslöt vi oss för att introducera ett i arbetslaget. Vi presenterade den didaktiska 

analysmodellen (Sträng & Dimenäs, 2000) för att ge arbetslaget ett gemensamt analysverktyg. 

Modellen fångar upp viktiga förhållanden i undervisningssituationen och stimulerar till att se 

situationen ur olika perspektiv (se bilaga 1). Intentionen var att ge pedagogerna ett verktyg 

som kunde fungera som en resurs i strukturering av handling och tänkande (Säljö, 2000). 

4.2 Genomförande 
Den empiriska studien genomfördes under en månads tid hösten 2004. Studien är avgränsad 

till ett arbetslag som arbetade i två F-1 klasser på en mindre skola i södra Sverige. Studien är 

på så sätt relativt snävt inramad. Kritikerna ifrågasätter värdet av resultatet från specifika fall 

(Denscombe, 2000), ambitionen har dock inte varit att finna en absolut sanning. Studiens 

resultat och slutsats ska inte ges en generell betydelse utan är endast gällande under de 

förhållanden som rådde under tidpunkten då undersökningen utfördes. Undersökningen kan 

ändå leda till värdefulla insikter som kan vara till nytta i framtiden kring reflektion utifrån att 

använda verktyget didaktisk analys. 

4.2.1 Urval 
När vi sökte ett arbetslag som skulle ge oss tillträde till sin praktik valde vi att ta personlig 

kontakt med hela arbetslaget för att informera om vår studie. Två av våra tänkta arbetslag var 

intresserade av att delta i studien men tvingades tackade nej på grund av olika anledningar. 

Det tredje och medverkande arbetslaget fann vi genom kontakt med rektorn på en skola, hon 

ville gärna ta tillvara på detta tillfälle och föreslog ett arbetslag som vi kunde fråga. 

Arbetslaget hade varit intakt under ett par år och bestod av två förskollärare och två lärare. 

Efter betänketid hade alla i arbetslaget diskuterat vad det praktiskt skulle innebära att delta 
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och såg detta som positivt. Tiller (1999) anser att den praktiska situationen måste tydliggöras 

för dem som deltar i aktionsforskning, eftersom aktionsforskare forskar i praktiken 

tillsammans med aktörerna och forskningens grundpremiss är att resultatet ska komma 

praktikerna till nytta. Vi tydliggjorde att det empiriska materialet endast skulle användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Två i arbetslaget inbjöds till föreläsningen Didaktisk 

analys med Monika Sträng på Kristianstad högskola. Tanken var att det skulle ge dem en 

djupare förståelse för vad didaktisk analys innebär. Tyvärr kunde de ej närvara på 

föreläsningen, vilket fick lösas på det sättet att vi själva fick introducera dem i verktyget som 

skulle användas vid reflektionstillfällena. Vi ansåg att detta skulle kunna fungera eftersom tre 

i arbetslaget berättade att de varit med om liknande projekt tidigare som grundade sig på 

kollegial kunskapsutveckling. Under hela perioden var vi ett naturligt inslag i den dagliga 

verksamheten som deltagande observatörer. Deltagande som observatör innebär att forskaren 

öppet talar om sitt syfte och forskarens identitet är känd. I denna roll kan forskaren få de 

deltagandes samtycke (Denscombe, 2000), vilket var en viktig del för oss ur etiskt perspektiv. 

4.2.2 Datainsamling 
Arbetslaget använde två olika sorters reflektionsunderlag. Vid ca hälften av 

reflektionstillfällena användes transkriberade observationer av undervisningspass, vilka 

arbetslaget fick i sin helhet och gavs möjlighet att läsa in innan reflektionstillfället. Genom att 

utgå ifrån en specifik situation fick de en gemensam utgångspunkt att reflektera kring 

(Denscombe, 2000). Observationsbearbetningen och genomläsningen var mycket 

tidskrävande, vilket gjorde att det blev ohållbart då sjukdomar och annan vardaglig 

problematik uppstod. Problemet löstes genom att vid andra hälften av reflektionstillfällena 

användes deras egna anteckningar som underlag, där de valde en gemensam utgångspunkt. 

Om man vill studera verksamheten i en mindre rapport, kan man låta deltagarna skriva ner en 

problemsituation eller kritiska händelser (Bell, 2000). Undersökningens empiriska material 

består av observationer av arbetslagets gemensamma reflektionstillfällen som antecknats och 

spelats in på ljudband. Det var viktigt att informera arbetslaget om hur vi som observatörer 

skulle förhålla oss under observationstillfällena. Vid samtliga observationer har vi varit 

passiva och inte deltagit i det som händer i observationsrummet. Vi bestämde i förväg tid och 

plats för observationstillfällena så vi kunde vara ostörda och för att skapa kontinuitet (Bell, 

2000). Enligt Denscombe (2000) måste man vara uppmärksam på tre saker för att smälta in i 

miljön och inte störa, att placera sig diskret, samtidigt ha överblick och att undvika 

interaktion.  
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4.2.3 Bearbetning av data 
Transkriberingarna av de bandade reflektionstillfällena analyserades genom att kodas och 

kategoriseras för att så småningom bilda teman. För att kunna vara uppmärksam på eventuella 

skillnader mellan ord och handling hos lärarna använde vi bandspelare vid observationerna av 

reflektionstillfällena. Samtliga i arbetslaget blev tillfrågade om det gick bra att spela in 

reflektionstillfällena vilket alla godkände. Det fungerade mycket bra och skapade ett avspänt 

samtal och fokus var på att få ut så mycket bra som möjligt ur dialogen. Genom användandet 

av bandspelare frigjordes syn och hörsel till att lyssna på och iaktta lärarna, något som är av 

betydelse för att skapa trovärdighet i informationsinsamling och tolkningar (Denscombe, 

2000). Vi har också försökt att inte ta saker för givna, något som Patel & Tebelius (1987) 

betonar för att inte viktig information ska förbises. Att kategorisera för att så småningom 

bilda teman vållade oss stora problem, inför det kaos vi upplevde blev vi nästan 

handlingsförlamade. Men när vi väl börjat få struktur på materialet efter åtskilliga analyser 

kändes det genast bättre. Utifrån dessa sammanfattningar började vi sedan att fundera över 

vilka teman och kategorier som återkom i materialet. Dessa teman och kategorier blev sedan 

rubriker i resultat delen. Urvalet av citat har gjorts med en strävan att de ska vara belysande. I 

de fall vi ansett att det är av vikt för läsaren att namnge pedagogerna har vi fingerat namnen 

för anonymitet (Denscombe, 2000). Citaten är exakt återgivna eftersom språket som verktyg 

är viktigt vid den gemensamma reflektionen. Vi har även försökt att inte ta med citat lösryckta 

ur sitt sammanhang som kan misstolkas om vad som ursprungligen sagts och åsyftats. Att 

vara noggrann och ärlig är särskilt viktigt i analysarbetet (Patel & Tebelius, 1987). 

Användandet av bandspelare var även här av betydelse eftersom detta innebar en möjlighet att 

i efterhand undersöka exakt vad som sades i situationen. För att inte förlora information som 

kunde vara viktig i undersökningen, antecknades i efterhand intryck vi fått under och i 

samband med reflektionstillfällena. Det finns ett antal risker med att göra kvalitativa studier. 

Trots alla åtgärder man som forskare kan vidta finns ändå en risk för oönskad skevhet 

eftersom det handlar om människor och inte maskiner (Bell, 2000). Då vi skapade nära 

relation till deltagarna i studien fick vi även mycket bakgrundskunskap, vilket medförde 

svårigheter i att vara objektiva vid analys och tolkning. För att vara rådata så trogna som 

möjligt har åtskilliga timmar ägnats åt bearbetningen. 

4.3 Litteratursökning 
Vi har sökt litteratur på Högskolebiblioteket i Kristianstad och Malmö samt Sölvesborgs 

bibliotek där vi hittat mycket relevant litteratur, såväl böcker som artiklar. De databaser vi 
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sökt ur är: Artikelsök, LIBRIS, Educational Resources Information Center - ERIC, Göteborgs 

universitetskatalog, Nordisk pedagogik, Pedagogisk forskning i Sverige, Center för 

barnpedagogisk forskning. Sökord vi använt oss av är: reflektion, teori + praktik, lärande och 

aktionsforskning. Vi har även bevakat den aktuella debatten på skolverkets och skolportens 

hemsida. Vidare har vi använt oss av referenslistor för att hitta litteratur, vilket har både 

fördelar och nackdelar. Fördelen är att man hittar relevant litteratur medan nackdelen innebär 

att författarna hänvisar till varandra. Vi upptäckte ganska snart att samma pedagogiska 

forskare återkom i litteraturen. Då forskarna ofta hänvisar till varandra uppstod vissa 

svårigheter i att veta vilken källa som är primärkälla. Vi har i så stor utsträckning som möjligt 

försökt använda oss av primärkällor, detta för att undvika tolkning på tolkning. Några källor 

är trots sin ålder lika aktuella idag som när de gavs ut och författarna är erkända och 

väletablerade inom dessa ämnen vilket ger stöd till att använda dessa i teoridelen. 
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5 Resultat 
Resultatet redovisas under tre teman i kategorier som bildades under analyserna av 

datamaterialet. Vi avslutar resultatdelen med en sammanfattande analys. 

 

 
 

5.1 Värdegrund 
Vi kommer här att redovisa våra resultat i kategorier under temat värdegrund med en 

avslutande tolkning/analys. 

5.1.1 Barnsyn 
Då pedagogerna pratar om de barn som inte hänger med i undervisningen eller inte klarar av 

de tester som pedagogerna har genomfört benämner de dem som svaga. En pedagog säger: 

”då har ja dom fem svagaste som varenda gång dom slår med tärningen måste räkna djuren, ja 

säger försök nu minnas hur många djur va det förra gången men icke, dom måste räkna om 

dom igen”. 

 

Pedagogerna samtalar om hur de ska få tiden att räcka till att möta alla barnen efter varje 

individs behov, både då det gäller de som är långt fram och dom som inte hänger med i 

undervisningen. Pedagogerna är överens då de diskuterar att de är sämst på att ta hand om de 

barn som är duktiga och ser en fara i att de kan tappa intresset om de inte får några 

utmaningar. De säger också att det är ovanligt många svaga barn som de behöver arbeta extra 

med. De säger sig uppleva en frustration och stress över att det inte finns tid till individuell 

undervisning för att ta alla elever till målet.  
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Reflektion 
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Utbildning 
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5.1.2 Kunskapssyn 
När pedagogerna pratade om vad barnen kunde och inte kunde pratade de ofta utifrån 

mognad. Då Pia tyckte att det var svårt att lära barnen att förstå hur man gjorde mattesagor. 

Hon tyckte att hon hade misslyckats med att lära barnen detta, fast hon försökt på många olika 

sätt. Emma som tagit över barnen kände inte alls igen detta då hon tyckte att barnen var 

jätteduktiga på mattesagor. Pia tyckte att detta var ofattbart och sa att då har det mognat fram. 

En av pedagogerna kommenterar detta med: ”det är rätt ord, mognat fram”. Vid ett annat 

tillfälle då barnen skulle delas in i grupper gjordes detta utifrån vad barnen kunde i svenska 

och matte. Pedagogerna kallade detta för mognadsgrupper. 

 

En av pedagogerna säger att det är viktigt att barnen förstår att matte inte bara är matte i 

matteboken, för matte utanför skolans väggar inte är detsamma som matte i en mattebok och 

att det är kunskapen som räknas, inte hur många sidor som gjorts i boken. 

 

Då pedagogerna reflekterade utifrån en observerad situation där det uppstått en diskussion 

mellan elever och Eva. Diskussionen handlade om ifall barnen skulle få lov att använda den 

elektriska pennvässaren själva utan en vuxen, vilket de hade fått lov att göra för Lena. Lena 

förstår inte varför barnen inte ska få vässa sin penna själv eftersom det är en bra färdighet. 

Eva säger att de som pedagoger får hålla koll på vässandet så inte pennorna tar slut och att 

kostnaden får utvärderas vid terminens slut. 

 

En av pedagogerna kommenterar då hon reflekterar över observationsunderlaget att 

skrivmomentet var svårt för barnen. Hon säger att pedagogerna kunde ha hjälpt barnen med 

att förenkla detta moment genom att de hade fått rita istället. En annan pedagog menar dock 

att det är så liten del av dagen då barnen tränar skrivfärdighet så den måste få finnas kvar. 

5.1.3 Tolkning/Analys: Värdegrund 
Pedagogerna ser de svaga barnen som ett problem i undervisningssituationen. Någon 

reflektion över sitt eget förhållande i undervisningen sker inte. En erfaren lärare reflekterar 

över sitt eget sätt att undervisa. Hon är kompetent nog att uppfatta ett barns svårighet att lösa 

en uppgift men ser det inte som någon brist hos barnet (Mårdsjö, 1998). 
– Sen har ja dom jättesvaga och sen har jag ytterligare två som är ännu svagare.  
 

Att barnen har olika behov i undervisningssituationer ställer till problem för pedagogerna. 

Den lösning pedagogerna finner på problemet är att skapa mer tid för individuell inlärning. 
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Lärares förmåga att lösa problem är starkt beroende av att de har relevant kunskap. Den som 

utvecklar expertis på djupet försöker förstå yrkets grundläggande problem, tex. mötet mellan 

elevernas tänkande och undervisningsinnehållet, på ett nytt sätt (Madsén, 2000). 
Lena: Sen håller ja ju med dig, att vi får ju ändå inte glömma de där duktiga, de är dom vi ofta 
glömmer. 
Eva: Ja tycker att vi glömmer dom alltid. Ja tycker att vi är jätteduktiga på å fånga upp dom som är 
svaga å göra det bästa för dom å hjälpa dom. Dela upp i mognadsgrupper å vi donar å vi ordnar 
böcker. Men dom där braita som ska ta Sverige vidare, dom, dom är vi inte så duktiga på. 
Pia: Nej, men så tror ja ändå på nått sätt att dom klarar sig på nått vis. 
Eva: Men ja tror att dom hade kunnat gå mycket längre.  
Pia: Ja, de ä ja övertygad om. 
Lena: Det står ju, skolan ska ju möta varje barn på dess nivå ju och utveckla det, det gäller ju inte 
bara de svaga, det gäller ju även de duktiga. 
Pia: Men det finns ju inte. Den lagen den kan dom stryka. 

 

Då resurserna är otillräckliga i förhållande till arbetsuppgifterna och det saknas etablerade 

tekniker för att uppnå målen känner lärarna stress och överkrav, vilket leder till att man 

utvecklar metoder som liknar ”överlevnadsredskap” för att reducera kravnivån (Madsén, 

2000). Trots att de har så många elever som de anser har svårt att nå målen problematiserar de 

inte själva undervisningen. I vårt kunskapsintensiva samhälle bör olikheter uppmuntras och 

skolans uppgift blir då inte att ta alla till ett gemensamt mål utan att alla ska få utvecklas mot 

röliga, flexibla mål (Kroksmark, 2003). 
– Det är ju sen i ettan vi ändå har lite måluppfyllelse. 
– Det är ju det ja menar, det är ju dit vi måste. Därför tycker ja att arbetsbelastningen har blivit 
större. 

 

Pedagogerna anser sig ha samma kunskapssyn, vilket vi ser att de inte alltid har då de 

reflektera utifrån en situation. Varje lärare är bärare av en praktisk teori om undervisningen. 

Denna anses ha en avgörande betydelse för den pedagogiska praktikens utformning (Lauvås 

& Handal, 1993). Vi tolkar detta som att Lena ser på kunskap som en ständigt pågående 

process och inte enbart i planerade undervisningssituationer. Genom att medvetandegöra och 

reflektera över sina egna teorier och förhållningssätt och hur det i sin tur påverkar 

undervisningen (Maltén, 1995). 
Lena: Ja tycker faktiskt att de är en bra färdighet att kunna vässa sin penna själv! 
Eva: Innan har man fått fråga en vuxen först. 
Lena: Man ska inte behöva ha en vuxen för att få vässa sin penna. 

 

Då pedagogen reflekterar över skolmatematiken i förhållande till matematiken utanför skolan, 

visar hon på en förståelse för skolan som en social, kulturell och ideologisk institution 

(Alexandersson, 2000). 
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5.2 Teori – Praktik 
Vi kommer här att redovisa våra resultat i kategorier under temat teori – praktik med en 

avslutande tolkning/analys. 

5.2.1 Utbildningsbakgrund 
Pedagogerna pratar ofta om att de är extra duktiga eller intresserade inom olika område som 

de gärna ansvarar för vid gemensamt arbete. Likaså tar de hjälp av varandras kunskaper som 

då en av förskolläraren kommenterade i en av observationerna att det inte var konstigt att 

uppgiften med att titta upp på tavlan och sedan titta ner på pappret för att skriva blev svår för 

sexåringarna. 

5.2.2 Kompetensutveckling 
Under reflektionstillfällena anknyter pedagogerna till sina olika utbildningsbakgrunder och tar 

tillvara på var och ens intressen och kunskaper. Ett stort samtalsämne var den pågående 

kompetensutvecklingen i matematik. En av pedagogerna hade gått kursen tidigare och delgett 

kollegerna tips och idéer. Nu ansåg de andra att det var en annan sak och att innehållet fått ett 

annat värde då de själva påbörjat kursen. Pedagogerna anknöt till kursen där de hade pratat 

väldigt mycket om att vänta med siffror och symboler, att eleverna skulle skaffa sig en 

förståelse först. De plockade fram deras eget matematikmaterial för att gå igenom hur och när 

den tog upp siffror och symboler. Det som diskuterats som viktigt i kursen, tyckte 

pedagogerna var det de gav barnen då de hade ”pratmatte”. Under diskussionen hörde en av 

pedagogerna att de andra använde sig av förklaringen ”ta bort” då de lärde barnen om minus. 

Hon förklarade varför de inte skulle uttrycka sig så och sa också att det kan ställa till 

bekymmer längre upp i åldrarna. 

5.2.3 Tyst kunskap och intuition 
De diskuterade kring den didaktiska analysen och hur de skulle kunna använda den i 

verkligheten. En av pedagogerna sa vid första reflektionstillfället: ”detta var jättesvårt, att veta 

vad man ska säga”. En annan pedagog ställer sig frågan hur man på ett enkelt sätt kan berätta 

vilken lärandesyn och kunskapssyn man har, hon tyckte att det var ”jättestort” och inget man 

bara kunde berätta rakt upp och ner. Då de använde sig av observationsunderlagen berättar 

och beskriver de vad de varit med om och hur de agerat. De använder sig av många ord och 

långa förklaringar. En av pedagogerna kommenterar den observerade situationen med att den 

blev som hon tänkt sig.  
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5.2.4 Tolkning/Analys: Teori och Praktik 
När pedagogerna hade svårt för att sätta ord på sin kunskap uppstod en allmän beskrivning 

eller ett konstaterande. Olika språkliga benämningar utgör redskap för att beskriva, tolka och 

kommunicera olika situationer eller budskap (Säljö, 2000). Vid de tillfällen då pedagogen 

anser att intuitionen bekräftar sig själv sker ingen systematisk bearbetning. Eftersom det inte 

uppstår en dialog vid dessa situationer utmanas inte pedagogen att sätta ord på sin tysta 

kunskap. På så sätt synliggör pedagogen inte intentionen bakom handlingen för sina kollegor 

(Gotvassli, 2002), kanske inte ens för sig själv. 
– Ibland gör man bara vad man tänker och det blir jättebra. 

 

Även om det inte alltid uppstod en dialog, speciellt inte då det gäller varandras 

förhållningssätt, utmanades ändå pedagogerna att verbalisera sina iakttagelser under de 

gemensamma reflektionstillfällena och därigenom ompröva sitt handlande. Det är först när en 

lärare blir medveten om sin praktiska teori som hon eller han kan bygga ut den och utveckla 

sin kompetens (Lauvås & Handal, 1993). 

 

Pedagogerna i arbetslaget framhäver betydelsen av att lärare med olika kompetenser och 

inriktningar samarbetar. Förskolläraren kommenterar en av observationerna där hon beskriver 

sexåringarnas koordinationsproblem, den observerade läraren bekräftar att hon lätt glömmer 

detta. I SOU (1999:63) poängteras just vikten av samarbete mellan lärare med olika 

kompetenser och inriktningar. I kompetensen ingår en stor erfarenhet, gedigen teoretisk 

kunskap om barns lärande och utveckling (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
– Hjärnorna klarar inte detta att titta upp och ner på tavlan och pappret, framförallt sexåringarna. 

 

Pedagogerna har under studien sällan ifrågasatt sina egna metoder. Kompetensutvecklingen i 

matematik gav pedagogerna nya tankar, vilket fick arbetslaget att reflektera kring sitt eget 

matematikmaterial. Här ser vi att pedagogerna reflekterar över sin egen praxis då de kopplar 

detta till nya teorier. Här uppstår en fusion mellan vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet 

då man utgår från de behov som finns ute i verksamheten. På detta sätt har man synlig och 

medvetandegjort den lärarkunskap som skolvardagen behöver (Maltén, 1995). Relationen 

mellan teorier och den praktiska verkligheten måste problematiseras, vilket kan ske genom att 

reflektera över sin egen praktik. Först då den professionelle praktikerns kunskaper tydliggörs 

av praktikern själv kan den utvecklas (Schön, 1987). 
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5.3 Reflektion 
Vi kommer här att redovisa våra resultat i kategorier under temat reflektion med en 

avslutande tolkning/analys. 

5.3.1 Kollegial reflektion 
Då vi gav pedagogerna underlag till reflektion började de att ställa sig frågor utifrån sitt eget 

agerande. Den observerade pedagogen är den som för samtalet i gruppen medan de andra 

sitter tysta och lyssnar. Kollegorna deltar genom att nicka och i vissa fall bekräftar vad som 

sägs. 

 

Vid reflektionen gick kollegorna in och gav en trolig förklaring på den observerade 

pedagogens handlingar utan att fråga den aktuella pedagogen. När en av pedagogerna 

upptäcker att hon föst tillbaka en elev i samlingsringen då han försökte titta på det framlagda 

materialet. Kollegan svarar genast att det nog var för att hon skulle kunna behålla ordning i 

undervisningssituationen. 

 

Vid flera tillfällen byter någon samtalsämne, detta kan ske mitt under ett samtal eller vid en 

stunds tystnad. De byter ämne för att planera något som ska genomföras. 

 

När pedagogerna kommer in på praktiska situationer, frågor eller problem blir de andra 

kollegorna aktiva med förslag och åsikter. En av pedagogerna funderade utifrån 

observationsunderlaget på om hon kunde ha låtit ett av barnen välja en annan färg på pappret 

istället för den de planerat för alla. Hon tyckte att han hade en bra motivering till sitt färgval 

men: ”vi hade ju förberett och hade ju begränsat med rött och grönt”. En kollega håller med 

och menar att det kunde bli rörigt och att då hade kanske alla velat göra gröna.  

 

I en annan situation pratade de om hur de skulle kunna hjälpa varandra med barnen så att de 

kunde dela in dem i ”mognadsgrupper”. De konstaterar att detta är svårt då deras lokaler inte 

är i samma hus. 

5.3.2 Individuell reflektion 
Då pedagogerna använde sig av observationerna som underlag reflekterade de över sitt eget 

agerande. Pedagogerna frågade sig om de handlat rätt, om de kunde ha handlat annorlunda 

och varför gjorde jag så här? De upptäckte också ett visst mönster i sitt handlande som var 

genomgående då de läste observationerna. När en av pedagogerna upptäckte att hon alltid 
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inledde undervisningspassen med att ställa frågor, vilket ofta ledde eleverna långt från det 

tänkta innehållet. Hon konstaterar att hennes frågor istället bör fokusera elevernas tankar till 

innehållet. Pedagogen funderar över hur hon kan göra vid en liknande situation. Vid ett senare 

reflektionstillfälle berättar hon att fast hon försökt ändra på sina frågor kommer hon på att det 

fortfarande sker av vana, men att hon numera är medveten om detta.  

5.3.3 Reflektionsnivåer 
Pedagogerna tyckte att barnen hade svårigheter med vissa matematikuppgifter och en av 

pedagogerna löste detta med att barnen fick hoppa över de uppgifterna i boken. En annan av 

pedagogerna ställer sig undrande till syftet med varför symbolerna måste komma så tidigt i 

boken. Hon får då svaret att det är för att det tidigt ska grundläggas och detta gör de genom att 

ständigt öva. 

 

En av pedagogerna reflekterade över observationsunderlaget. Hon ställer sig frågan om hon 

pratat sönder sagan då hon stannat upp för att förklara svåra ord i texten och själva handlingen 

som hon tyckte kunde vara lite knepig. Hennes tanke med sagostunden var ju: ”att ge barnen 

en läsupplevelse som anknöt till temat”. En annan pedagog menar att hon tycker att det är bra 

att förklara orden då de är intressanta för barnen och inte efteråt. De fortsätter diskussionen 

om att det beror på vilken bok man läser, att det inte är lämpligt att stanna upp i en bok som är 

spännande, men att det däremot kan vara det i en annan bok. De reflekterar också över att det 

kan bero på vilka barn de har i gruppen. 

 

Vid ett annat tillfälle reflekterade pedagogerna över hur olika barnen kan se på innehållet i 

undervisningen. 
Pia: Ja tycker att bilden är missvisande, det ser ut som om gapet är tvärtom. 
Emma: Dé var en i gruppen som gjorde tvärtemot hela tiden. 
Pia: Han kanske såg det som ja då, att trean åt upp femman. 

 

När pedagogerna diskuterar om matematik och matematikmaterialet bryter en av pedagogerna 

för att säga sin åsikt om vad som är viktigt att barnen lär sig i undervisningen. 
– Sen är det viktigt för barnen att förstå att matte inte bara är matte i matteboken, för matte utanför 
skolans väggar är ju aldrig matte i en mattebok…när du blir vuxen och ska söka ett jobb är det 
ingen som ber dig rada upp dina matteböcker, det är det du kan som räknas, kunskapen, inte antal 
sidor i en bok! 

 

En av pedagogerna sa: ”det var inget nytt jag inte reflekterat över innan jag läste” 

(observationsunderlaget). 
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5.3.4 Tolkning/Analys: Reflektion 
Genom att få syn på sitt eget agerande, görs en reflektion över handlandet och därmed sker en 

självreflektion. Reflektion blir här ett redskap för distansering, människan får distans till sina 

aktiviteter och får på så sätt syn på sig själv d.v.s. reflektion som självreflektion (Bengtsson, 

1996). Pedagogen funderar över hur hon kan göra vid en liknande situation. Man reflekterar 

över de insikter man upptäcker, kritiserar och rekonstruera i fortsatta handlingar (Schön, 

1987). 
– Undra om jag inte hörde eller brydde jag mig inte om det? Gjorde jag de med flit för att få henne 
att tänka själv? 

 

Då det gäller pedagogernas metoder eller förhållningssätt är kollegorna återhållsamma med att 

ifrågasätta eller att komma med förslag på förändring. När kollegerna gick in och förklarade 

en annan pedagogs handling uppfattade vi att detta handlade om ett försvar av varandras 

handlingar, eftersom kollegorna tog pedagogens parti istället för att ta barnens perspektiv. Då 

den observerade pedagogen inte följde upp med att förklara sina egna tankar uppstod ingen 

dialog om hur var och en såg på händelsen, för att på så sätt få en gemensam förståelse för 

vad som sker. Det kan vara svårt att diskutera varandras strategier eftersom det lätt uppfattas 

som kritik (Johansson, 2003). Reflektion är en krävande process både intellektuellt och 

känslomässigt. Som pedagog måste jag konfronteras med nya tankar och idéer (Handal, 

1996). De gånger det uppstår diskussion om förhållningssätt eller metod är det oftast en 

bekräftelse eller ett positivt omdöme av de andra kollegerna. Detta sker framförallt inom 

kollegieparen.  
– Jag tycker att du inledde väldigt bra när dom fick anknyta till sig själv, det hade inte ja gjort. 

 

I vår studie har vi sett att pedagogerna är aktiva då det gäller att lösa problem på ett praktiskt 

sätt. I dessa situationer pratar pedagogerna ofta utifrån egna erfarenheter, som lösningar man 

vet har fungerat tidigare, praktiska råd, användbart material o.s.v. Pedagogerna avråder även 

varandra från det man själv inte tyckt fungerat i verksamheten. När pedagogerna tillsammans 

försöker att finna lösningar på ett problem är man sällan öppna för kollegernas nya förslag 

som skulle kunna leda till förändring. Det är svårt att bryta invanda mönster, man ser ofta 

begränsningar i form av yttre ramar och rutiner. Rutiner kan fungera som ett försvar mot att ta 

itu med frågor eller förändringar som är besvärande, oroande eller hotande. Vilket kan 

försvåra en kanske nödvändig förnyelse (Ellström, 2000). Det krävs att man ser fördelar med 

förändringsarbetet för egen del eller för elevernas (Madsén, 2000). 
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Pia: Ja tänkte på det, (resursen), hon kan inte ta samlingarna? 
Lena: Att hon tar alla samlingar? 
Eva: Jo vi har försökt nu att ta varsin vecka, men det blir ändå en vecka då de inte får något. 
Pia: Ja, men om ni försökt att dela upp dagarna, eller det går inte? 
Eva. Det blir mä splittrat, ja personligen tycker att det är skönt att ha en vecka, då pratar ja om 
mitt. 
Pia. Det tycker väl ja med så, men ska man lösa annat så kanske man får. 
Lena: Då är det om man helt frikopplar sig från samlingen, då hade man hunnit, om ja aldrig hade 
haft samlingen. 
Pia: Det kanske kan va så då att (resursen) alltid tar samlingen? 
Lena: Då hade man haft chans att jobba med svenska två, då hade man haft lite chans att jobba lite 
extra med dom här som behöver. 
Eva. Det hade hon säkert gjort också…nu ska ja va lite egotrippad, ja tycker att det är skitroligt att 
ha samling hi, hi… det är en av de roligaste punkterna på hela dan tycker ja, då kan du prata om va 
du vill. 
Pia: Men det är ju om man ska kunna lösa det så,… ja tycker mä de ä roligt att ha samling… 
ibland får man avstå det rolig om de… 

 

Det är då pedagogerna har olika uppfattningar eller åsikter dom plötsligt byter ämne. Vi tolkar 

detta som en tänkbar orsak till varför pedagogerna inte kommer till någon lösning då de 

exempelvis diskuterar ett problem. I det kollegiala samtalet är det viktigt att var och en får tala 

till punkt och även får chansen att precisera sina tankar (Johansson, 2003). När den kollegiala 

dialogen lyfter fram konflikter och motsättningar, är det viktigt att reda upp dem genom att 

öppet diskutera dem (Lindö, 1996). 

 

Vi kunde se att pedagogerna riktade uppmärksamhet åt olika perspektiv, nivåer då de 

reflekterade. Vid den första reflektionsnivån riktar pedagogen sin strävan mot en 

undervisningsteknisk sida för att uppnå individuella mål hos enstaka elever, utan att ha 

problematiserat varken mål eller medel, som då de pratar om syftet med tidigt införda 

symboler. Vi kunde se att pedagogerna fokuserade på att ta eleven till ett bestämt mål, utan att 

reflektera över elevens läroprocess.  
– Det är ju för att det ska grundläggas tidigt mellan en viss ålder så lär vi och snappar upp det 
fortare, det är ju tanken när man är så här det ska inte va en massa modifierande utan man ska se 
symbolerna direkt för att dom ska präntas in helt enkelt. 

 

Pedagogen som reflekterade över sagoläsningen använde den andra nivån, en mer medveten 

reflektion riktad mot innehåll och organiserade av undervisning i förhållande till mål. 

Pedagogerna var på det klara med att elever kan förhålla sig till undervisningen på många 

olika sätt (Sträng & Dimenäs, 2000). Genom att pedagogerna stimuleras till reflektion över 

den egna praktiken i dialog med andra kan handlingsmönster och ställningstagande omprövas 

(Lindö, 1996).  
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En av pedagogerna använder sig av den tredje reflektionsnivån då hon lyfte fram sina åsikter 

om vad som är viktiga kunskaper att ha med sig utanför skolan. Hon styrs mot mer 

övergripande teorier och värderingar om undervisningen. Denna reflektion anspelar på de 

egna bakomliggande etiska och sociala åsikter som styr tankar och handlingar (Sträng & 

Dimenäs, 2000). 

 

Pedagogen som sa att det var inget nytt jag inte reflekterat över innan jag läste, uppfattar vi 

som medveten om sina handlingar och värderingar. Om man tolkar uttalandet som att hon 

tänker en gång till på det redan tänkta, kan man se detta som en påbörjad metareflektion. 

Metareflektionen, där man reflekterar över den egna reflektionen och ifrågasätter sina egna 

ståndpunkter och handlingar, granskar egna teorier i relation till vetenskapliga (Sträng & 

Dimenäs, 2000).  

5.4 Sammanfattande tolkning/analys 
Utfallet av denna studie visar att med dessa individer, i denna grupp, med dessa kunskaper 

och med den didaktiska analysen som reflektionsverktyg såg vi att det skedde ett lärande för 

den enskilde pedagogen. Vid den gemensamma reflektionen utmanades de till att reflektera, 

sätta ord på det tänkta och verbalisera det för kollegorna. På det sättet blev de också medvetna 

om sitt eget handlande. Enligt vår tolkning anser vi att pedagogerna i studien inte använde 

reflektion som ett gemensamt verktyg för lärande och utveckling. Då det inte uppstår någon 

fortsatt dialog när det uppenbara sig att man har olika tankar eller åsikter bidrar det inte heller 

till en kritisk analys. För att detta ska ske krävs ett öppet reflektionsklimat i gruppen. 

Reflektion måste vara en medveten aktivitet över de förhållande man funderar över, detta sker 

många gånger verbalt. Reflektionsprocesser startas ofta spontant, då pedagogen ställs inför ett 

problem eller utmaning. De kan också reflektera över det vanliga och problematisera över 

sådant de tar för givet genom att försöka ta reda på vilken ideologisk grund deras praxis har, 

genom att använda sig av en fördomsfri och kritisk undersökning. Detta sätt att tänka är mer 

krävande, då pedagogerna måste ställa sig tvivlande till en fungerande praxis och fundera 

över förgivettagande (Handal, 1996). Vi kunde se att pedagogerna hade svårt för att använda 

sig av den didaktiska analysen eftersom de inte reflekterade över relationerna mellan innehåll 

– metod – lärare – elev. Lärarkompetens uppstår i samspelet mellan teori - praktik och i 

helhetssynen fullbordas lärarens styrka (Maltén, 1995). Pedagogerna saknade ett gemensamt 

yrkesspråk vilket gjorde det svårt att beskriva den komplexa undervisningssituationen. Vi 

kunde inte se att det gjordes kopplingar mellan sin egen praxis och vetenskaplig teori förutom 
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då de fått ny kunskap under en kompetensutveckling. Vi har sett att pedagogerna styrs av 

produktionens logik och att utvecklingens logik får stå tillbaka. Då det är balans mellan de 

olika logikerna skapas förutsättningar att tillgodose verksamhetsmålen men även att skapa ett 

utrymme för utvecklingsarbetet och lärande (Ellström, 2000). Detta innebär att praktiskt 

tänkande leder till handling och teoretiskt tänkande till tro. Genom att formalisera det 

praktiska tänkandet kan det skapas en balans mellan dessa båda och om tänkandet på så sätt 

synliggörs blir det åtkomligt för kritiskt bedömning och förändring (Brusling, 1996). 
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6 Diskussion 
 
Vi tittar tillbaka på vårt syfte, att undersöka om reflektion tillsammans med kollegor kan 

användas för utveckling av den vardagliga verksamheten och den egna yrkesrollen och ställer 

oss nu frågan om vi fått svar på vår frågeställning: 

• Kan reflektion vara ett gemensamt verktyg för lärande och utveckling? 

 

Utfallet av denna studie visar att med dessa individer, i denna grupp, med dessa kunskaper 

och med den didaktiska analysen som reflektionsverktyg anser vi att pedagogerna inte 

använde reflektion som ett gemensamt verktyg för lärande och utveckling. Vi grundar denna 

tolkning på att det fanns många tillfällen de kunde ha utnyttjat att utmana varandra till att 

tänka över det redan tänkta, däremot såg vi att det skedde ett lärande för den enskilde 

pedagogen. Handal menar att det måste finnas förutsättningar för att en utveckling av lärares 

kollektiva praktiska teori och reflektion ska ske och leda till kompetens- och 

verksamhetsutveckling. Ett gemensamt yrkesspråk samt möjligheter att diskutera utifrån 

gemensamma kunskaper, erfarenheter och värderingar är exempel på goda förutsättningar för 

kollegial reflektion och handling (Handal, 1996). 

 

Då vi tittar på vår sammanfattande analys, ställer vi oss frågan varför resultatet blev som det 

blev. Vi kunde se att det skedde ett individuellt lärande i den gemensamma reflektionen. Vi 

tror att en bidragande orsak till detta kan vara att genom observationsunderlaget fick 

pedagogen självdistansering till sin egen roll och sitt eget handlande. Dessutom satte 

pedagogen ord på det tänkta. De upptäckte också mönster i sitt agerande som de inte varit 

medvetna om tidigare och tyckte att det blev tydligt då det var nedskrivet. Då detta 

medvetandegjordes ändrade pedagogerna på sin handling. Här kunde vi se den reflektion som 

ingår i den cirkulära lärprocessen. Däremot när pedagogerna reflekterade utifrån det egna 

underlaget gjorde de det på ett sådant sätt och över ett sådant innehåll att reflektionen bidrog 

till akut problemlösning och bevarande av tidigare kunskap, snarare än till 

kunskapsutveckling för läraren. Vi tolkar detta som att det sker ett tänkande om 

undervisningen istället för en reflektion över den. Det kan vara så att produktionens logik har 

tagit överhand för att de ska få saker och ting gjorda i tid. Är det stressen inför de uppsatta 

målen som gör att pedagogerna inte problematiserar själva vägen till målen? Det krävs att 

man problematiserar undervisningen för att förstå, förklara och förändra den.  
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I vår analys såg vi att pedagogerna hade svårt att använda sig av den didaktiska analysen och 

ställer oss undrande till vad detta kan bero på. Saknade pedagogerna nödvändiga kunskaper 

för att nyttja den i praxis. Enligt vår tolkning reflekterade inte arbetslaget över värdegrund, 

vetenskapliga- eller egna bakomliggande teorier. Uttalades inte detta av pedagogerna för att 

de under en lång tid arbetat tillsammans och på så sätt ansåg sig veta vilka värderingar och 

bakomliggande teorier man arbetar efter. Det kan också vara så att pedagogerna i arbetslaget 

inte är medvetna om sina egna värderingar och teorier, vilket gör det svårt att reflektera över 

förhållandena i den didaktiska analysen. Hade detta underlättas om pedagogerna hade haft 

djupare inblick i nyare forskning kring barns lärande, eller om de kunnat delta på 

föreläsningen om didaktisk analys? Varje pedagog är bärare av en praktisk teori om 

undervisningen, vilken anses ha en avgörande betydelse för den pedagogiska praktikens 

utformning. Saknas däremot medvetenhet är det svårt att ställa sig de kritiska frågorna som 

leder till utveckling. Pedagogerna i undersökningen vek undan då de började närma sig de 

kritiska frågorna genom att avbryta samtalen, lämna ämnet eller försvara varandras 

handlingar. På så sätt uppstod ingen utmanande kollegial dialog. Det anses att den sociala och 

känslomässiga tryggheten lärare emellan är viktig. Vi undrar då varför det inte blev någon 

utmanande kollegial dialog och om detta beror på det sociala klimatet i gruppen. Vilket inte 

stämmer överens med arbetslagets självbild, då de beskrev sig som en öppen och väl 

samarbetande grupp. Vi såg i vår analys att pedagogerna inte hade samma kunskapssyn, trots 

detta uppstod ändå ingen gemensam reflektion över värderingarna. Möjligtvis hade 

arbetslaget inget egentligt behov av förändring och utveckling. En tanke vi har om detta är att 

man kan bli för trygg i gruppen och arbetar vidare efter invanda rutiner. Det kan också vara så 

att man är rädd för att det kan leda till personliga konflikter, vilket lätt kan uppstå om 

skolkulturen är sådan att det endast finns ett ”rätt” sätt att arbeta på. Det är på dessa 

arbetsplatser enligt Handal (1996) det behövs etableras en mer probleminriktad och forskande 

kultur. Han menar också att den sociala och känslomässiga tryggheten lärare emellan är ett 

viktigt kulturdrag som måste arbetas med om det inte redan finns på skolan. Vi anser därför 

att det fordras ett öppet reflektionsklimat i gruppen för att kunna skapa en medvetenhet utan 

att det känns som att det sker en värdering kollegor emellan. Om vi tittar på pedagogernas 

kunskapssyn funderar vi över om det blir problematiskt att använda den didaktiska analysen 

om man ser barnen som mottagare av kunskap. I läroplanerna ses barnen som medskapare av 

sin egen kunskap, med en sådan barnsyn blir den didaktiska analysen genast värdefull då man 

måste fundera på själva vägen till målet.  
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Vi anser att pedagogerna använde sig av inlärda och utprövade handlingsalternativ för att lösa 

det oväntade, vilket Johansson och Kroksmark (1996) betecknar som en metodorienterad 

didaktisk intuition som grundar sig på det spontana och skolade. En av pedagogerna i 

undersökningen skilde sig från de andra på det sättet att hon hade en annan kunskapssyn, 

reflekterade på ett mer medvetet sätt och hade lättare för att uttrycka sig än sina kollegor. Hon 

var den av pedagogerna som sa att reflektionstillfällena inte gav mer än hon redan tidigare 

visste. Var det ett uttryck för att hon inte fann någon utmaning i reflektionen tillsammans med 

sina kollegor?  

 

Hur hade resultatet då sett ut om vi som forskare varit aktiva under reflektionstillfällena, eller 

om pedagogerna hade fått professionell extern handledning? Kunde det kollegiala samtalet på 

det viset ha utvecklats på ett annat sätt genom frågor som utmanade pedagogerna till att vidga 

sina tankar? Med tanke på gruppen, individerna, vilka kunskaper och verktyg de har tillgång 

till antar vi att extern handledning hade kunnat bidra till mer givande reflektionstillfälle, 

pedagogernas egna värderingar och grundläggande teorier kunde ha synliggjorts och på så sätt 

relaterats till den egna lärarrollen, metodval, innehåll och elev. På så sätt kunde pedagogerna 

ha närmat sig den mest utvecklade tanken enligt Bengtsson (1996), nämligen att läraren 

genom reflektion ser igenom politiska, samhälleliga och andra ideologiska faktorer för att 

kunna göra medvetna val och ta ansvar för sitt handlande. Även Alexandersson (2000) menar 

att det krävs en förmåga att tolka och förstå hur dessa olika faktorer avspeglar sig i skolans 

vardag, för att nå en fördjupad professionalism och utvecklad kompetens. Att växa som lärare 

handlar om att utveckla sin kompetens och den egna yrkeskunskapen. 

 
Reflektionens betydelse lyfts fram i styrdokumenten, där förutsätts att pedagogen ska vara en 

reflekterande praktiker som tillsammans med kollegor skapar utrymme för en kontinuerlig 

och kritisk diskussion. Då vi i slutskedet av vår lärarutbildning funderar på om kompetensen 

kommer att stanna hos oss som enskilda individer eller blir det en kompetensutveckling för 

verksamheten då vi kommer tillbaka. Vi tror fortfarande att reflektion kan vara ett gemensamt 

verktyg, men har blivit medvetna om de många faktorer som påverkar hur den kommer att 

fungera i praxis.  
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6.1 Metoddiskussion 
När vi analyserade vårt datamaterial upptäckte vi att de två olika reflektionsunderlagen hade 

betydelse för vad pedagogerna riktade sin uppmärksamhet mot och formade reflektionerna på 

olika sätt. Vi kan tänka oss att vi hade fått ett annat resultat om vi enbart använt oss av 

observationsunderlagen, eftersom det var dessa som bidrog till självreflektion på ett mer 

utvecklande sätt än vad de egna anteckningarna gjorde. Pedagogerna hade då fått möjlighet 

till en fördjupad självreflektion och dessutom kunde det ha lett till ett öppnare 

reflektionsklimatklimat Vi insåg att aktionsforskning var en tidskrävande metod. Om vi 

utnyttjat rektorns positiva inställning till undersökningen, kunde vi ha frågat om extra tid 

avsatt för reflektionstillfällen. Eftersom vi nu använde oss av två olika underlag blev detta 

ändå ett tillfälle för oss att se hur olika underlag kan påverka reflektionen. Detta gjorde att vi 

funderat på vad som hänt om vi valt att videodokumentera. Troligen kunde detta ha bidragit 

till att pedagogerna lättare fått syn på sig själva och dessutom sett situationen ur olika 

perspektiv. Vi kunde också tänkt på att förenklat den skriftliga modellen till didaktisk analys 

som delades ut till pedagogerna då vi introducerade verktyget. Texten till modellen förvillade 

troligen mer än den hjälpte till att förklara eftersom språket var något akademiskt. Detta får ju 

ses som mindre lyckat då aktionsforskning ska bidra till ett närmande möte för forskare och 

praktiker. Här ser vi ett av de problem som nämns i litteraturen då det gäller att skapa en 

möjlighet till en fusion mellan teori och praktik. 

6.2 Sammanfattning 
Flera forskare och debattörer menar att det är genom användning av reflektion, som lärare kan 

bli professionella i meningen självständiga kunskapsbildare inom sitt yrkesområde. Vårt syfte 

var att undersöka om reflektion tillsammans med kollegor kan användas för utveckling av den 

vardagliga verksamheten och den egna yrkesrollen. I vår litteraturgenomgång presenteras 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter ur ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån Vygotskijs 

(2001) syn på lärande är verktyg ett viktigt centralt begrepp. Verktyg är kognitiva eller fysiska 

redskap skapade av människor för att underlätta tankar eller handlingar. Det som utmärker 

verktygen är att de bär med sig kulturella och historiska särarter från det att de skapats och 

utvecklats av människan. Detta innebär att individers handlingar och tänkande såväl 

underlättas som begränsas av verktyg. När man blir medveten om sina kognitiva verktyg så 

kan man också ta kontroll över dem och styra sig själv, det är då lärandet aktivt utvecklas. 

Den nya lärarrollen kräver en vidgad didaktisk kompetens. Läraren måste utveckla sin 

skicklighet att problematisera undervisningen och utvärdera och ompröva sin verksamhet. 
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Alexandersson (1996) menar att reflektion kan vara ett verktyg för lärare att bättre förstå, 

förklara och förändra den egna undervisningen. Utifrån litteraturstudierna kring reflektion och 

vårt syfte ställde vi följande frågeställning: Kan reflektion vara ett gemensamt verktyg för 

lärande och utveckling? För att finna svar på våra frågor till problemområdet använde vi oss 

av aktionsforskning som metod och introducerade ett gemensamt reflektionsverktyg för 

arbetslaget som ingår i studien, vilket var didaktisk analys. Av resultatet från den empiriska 

studien, som bygger på observationer av arbetslagets gemensamma reflektionstillfällen, 

framkommer det att om reflektion ska kunna bli ett gemensamt verktyg för lärande och 

utveckling beror det på det sociala klimatet, gruppens sammansättning, individens kunskaper 

och tillgång till verktyg. Detta resultat får ej ges generell betydelse utan får tolkas som ett 

resultat från just denna tidpunkt och detta sammanhang. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 

En modell över relationerna mellan innehåll och metod. 
 
 
 
 
Didaktisk analys: 
Ett redskap för en fusion av teori och praktik. 
 
Delar att analysera efter observationen: 
• Lärarens mål 
• Pågående verksamhet 
• Innehåll 
• Övriga mål 
• Metod 
• Elever 

 
Den didaktiska analysen: 
• Utgår från praxismiljön och en struktur av undervisningsverksamhet. 
• Reducerar komplexiteten genom analys av komplicerade undervisningssituationer. 
• Utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem. 
• Leder till en professionell kunskap, kritisk granskning av egen verksamhet. 

 
(Sträng & Dimenäs, 2000) 
 

Lärare 

Metod 

Innehåll 

Elev  


